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Hamboringens nybörjarkurser har god anslutning. 
Se glimtar från bugg, foxtrot, linedance, stuffa och barn-
grupp på sid 5. 

Dansintresset håller i sig

Vad betyder dansen för er?
Det frågade vi dansledarna i foxtrot
Peter och Catrin Fridlund
– Vi tycker det är jätteroligt att få vara
med och lära ut foxtrot. Det är vår första
kurs i denna dans. Innan har vi hållit
gammaldans kurser i flera år. Så detta är
en nytändning för oss.  Alla är välkomna
till vår kurs och alla kan lära sig att dansa.
När började ni dansa?
Vi började med bugg för 18 år sedan och
efter det blev det mer och mer gammal-
dans under Rune och Sonjas ledning.
När det nu saknades ledare i foxtrot kur-
sen tog vi det som en utmaning.
Vad betyder dansen för er?

– För oss betyder dansen glädje. Därför
vill vi förmedla det till våra kursdeltaga-
re och hoppas att detta genomsyrar våra
danskvällar. 
– Vi måste få berätta hur vi fick ett nytt

danspar mitt i terminen. Vid vår femte
dansträff kom det in en kille som bor
granne med vår danslokal.  Han hade

hört trevlig musik när han skulle slänga
sopor och blev nyfiken. Han upptäckte
att det var Hamboringen som var i loka-
len, gick hem till datorn och kollade på
vår hemsida och blev intresserad. Han
kom tillbaka och frågade om de fick
komma vid nästa dans tillfälle. Det var
jätteroligt, de var välkomna till oss så
klart. 
Då känns det bra att vara dansledare!

Text: Maud Lexhagen
Foto: Inge Isaksson

Dansen ger glädje!

JUBILEUMSFEST

30 år med
Hamboringen!

Det firar vi lördagen den 30 januari
2010 kl 17.00 i Sparres gymnastiksal.

Kvällen börjar med att vi minglar och
samtalar om åren som gått.  

Kl 18.00 serveras en 2-rätters middag
med förrätt och en huvudrätt 
som består av fisk eller kött. Kaffe
med tårta serveras ca kl 20.30. 

Rose-Maries orkester spelar upp till
dans till ca 23.30.

Spännande underhållning och många
överraskningar under hela kvällen.
Biljetter säljs från v 45 under kurs-
kvällarna, men kan också bokas hos 
Carina 070-571 95 52 eller Britt-Marie
0455-570 34. 

Pris: 300 kr

Sista försäljningsdatumet på biljetten
är söndagen den 17:e januari 2010.

HJÄRTLIGT VÄLKOMNA
Jubileumskommittén

Nybörjarkursen i bugg
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Hjälp till att hålla 
hemsidan uppdaterad!

November-december 2009. 
Söndag 8   nov Samdans gille, Nättraby kl 19.00
Fredag 20-
söndag 22 nov Rounddancehelg – se sep annons
Torsdag 25  nov Styrelsen har budgetmöte
Vecka    48-49 Kurser avslutas 
Torsdag 3   dec Dansledarträff Långö
Lördag  5   dec Julavslutning gemensamt för moderna. Se annons
Söndag 5   dec Gillesdans i Nättraby Folkets hus, 19.00-20.30
Måndag 7   dec Styrelsemöte med sektioner, kommittéer o projekt. Kl 18.oo       

Långö.
Lördag  12 dec Julavslutning Rounddance, kl 16.00-20.00
Lördag  12 dec Julfest squaredance, kl 16.00-21,00
Söndag 13 dec Gillesdansavslutning Nättraby, kl 19.00.20.30

2010
Lördag  30 jan Jubileumsfest se sep annons

Dag för dag

Tänk vad tiden går! Ännu en termin drar
mot sitt slut.

Hösten 2009 har dominerats av lokalfrå-
gor. Såväl kommande ny lokal som en
del problem med de lokaler som vi hyr.
Christina och Göran har slitit mer än vad
som är naturligt under en danstermin, för
att lösa de situationer som uppstått. Tack
ska ni ha! Till berörda dansare, föräldrar
och dansledare kan jag bara beklaga.
Hamboringen har inte haft möjlighet att
påverka situationen innan, utan det har
blivit ”brandkårsutryckningar” som inte
har lyckats alla gånger.

När det gäller ny gemensam lokal
har det varit Ermi-lokalen som varit i fokus,
tills vi i massmedia fick information om
att Tony Irving Dance Academy inte kom-
mer att vara kvar i lokalerna på Gullberna.
I dag arbetar lokalgruppen på flera spår,
bl.a. Gullberna. Ingen lösning än. När
det är klart med ny lokal kommer vi att
informera, främst på Hamboringens
hemsida men även via dansledare m.fl.

Lördagen den 17 oktober var det
Höstmöte i lokalerna på Långö. 30 med-
lemmar (procentmässigt 8,5 % av Hambo-
ringens medlemmar) hade slutit upp kring
viktiga frågor för Hamboringen in i fram-
tiden. Av de 30 som var på mötet var det
endast sju medlemmar som inte har något
uppdrag i Hamboringen, övriga var från
styrelsen, sektioner och kommittéer. 

Jag upplevde att det var ett öppet möte
med högt i tak för de frågor som diskute-
rades. Under mötet bjöds det på fika. 

Min önskan är att fler kommer på Års-
och höstmöten. Ge mig tips om hur DU
skulle vilja göra ett Års- eller höstmöte
mer attraktivt, så att fler kommer!

Som förening är vi beroende av att ha
en ekonomi med ett jämt flöde under ter-
minen som är tryggt! Vi har alla mycket
inplanerat i våra kalendrar, det är lätt att
glömma datum, exempelvis det datum då
inbetalningen skulle vara gjord till Dans-
föreningen Hamboringen. 

Försök att betala det datum som gäller
för nästa inbetalning, så har föreningen
mindre jobb på den biten och kan lägga
mer kraft på annat. Vi är nu inne mot slu-
tet av terminen och det är fortfarande
många som inte betalat för höstterminen
2009. 

Än en gång ber jag dig att ta med dig
vänner och bekanta till Hamboringen, så
vi blir fler medlemmar!

Håkan Flenhagen

Dansen i skolan i gång
Hamboringen är även i år ute i skolorna och lär ut dans. Line, gille och bugg står på
programmet. 



Lokalfrågan i fokus på höstmötet
Det var en trogen skara av
Hamboringens medlemmar som hade
anammat inbjudan till höstmötet, som
hölls i danslokalen på Långö.

Enligt dagordningen gavs information
om Hamboringens ekonomi inför even-
tuella nya lokaler. Ermi och Gullberna

diskuterades. Båda alternativen är förena-
de med stora kostnader. Olika sätt att lösa
detta framkom, bl. a en eventuellt förhöjd
kursavgift. 

Kursansvariga fortsätter i samråd med
styrelsen att jobba med alternativen, även
med de lokaler vi i dagsläget använder oss av.

Viktiga och nödvändiga frågor för vår
verksamhet, som berör oss alla. 

Under mötet bjöds det på kaffe och
fralla samt ett uppskattat kaffelotteri.

Text: Ingegerd Andersson 
Foto: Inge Isaksson

Julavslutning 
Moderna sektionen anordnar 

gemensam juldans
Lördagen den 5 december från kl 16.00

Plats: Lyckeby Medborgarhus

Pris 40:- per person

Sektionen bjuder på glögg 
och pepparkakor

Tag med egen fikakorg.
Vi dansar blandat bugg, foxtrot, latin

Enkel anmälan till era kursledare
Välkomna!

Inbjudan till en
Rounddancehelg 

med högnivådans i Karlskrona den 
20-22 november 2009 med start  

kl 10.00 på fredagen och avslutning 
kl. 13.00 på söndagen.

Plats: Lyckeby medborgarhus.
Vi dansar på phase IV-VI till mestadels

inspelat material.
Kostnad 100:-/person för dansen. 

När det gäller logi försöker vi ordna det
”hemma hos”. Annars finns fortfarande

logi Gullberna Park 0455-10330 
tillgängligt.

Anmälan senast den 6 november till
0455-487 16 eller grahm@telia.com.

Välkomna!

Valberedningen vill härmed meddela att
beredningens arbete har tagit sin början.
Av bilden framgår vilka vi är samt som
synes att vi hoppas gå i mål med uppgif-
ten. Dessvärre är vi en ”man” kort, så
därför, du som vill bli med i valbered-
ningen, hör av dig på en gång!

Vi kommer att tillfråga innehavare av
de funktioner som står i tur att väljas vid
årsmötet februari 2010. Härvid kommer
vi att söka hjälp hos dem som står som
sammankallande i olika grupper.

Vi hoppas naturligtvis att alla ställer
upp för omval. I det fall man inte kan
det, meddela oss så tidigt som möjligt
och lämna gärna förslag på vem du vill
se som din efterträdare.

Alla är välkomna till funktionärsskap.
Vi ordnar gärna kölista.

Valberedningen understryker vikten av 
att ha duktiga och intresserade personer
på de olika posterna.

Ju mer vi hjälps åt, ju lättare blir funk-
tionärsskapet och kom ihåg, utan alla
dessa människor blir det inget av med
det som förenar oss – dansen!

Bente Eklund (sammankallande)
0455-49251
slussen@hem.utfors

Eva Johansson
eva.johansson1@edu.karlskrona.se

Bengt-Göran Lexhagen
0455-20229
0708-812279
bengt.lexhagen@telia.com

Valberedningen fr v Eva Johansson, Bengt-Göran Lexhagen, Bente Eklund.

Valår – hjälp oss gå i mål!



Det är dansglädje på högsta nivå när de tre gillesdansgrupperna träffas på sina danser

Nej, detta är väl knappast vårt
motto, för vi säger inte heller
nej till en lagom rivig polka. 
Vi, det är ett gäng glada hambo-
ringare som har varit med sen
föreningens tillkomst, d.v.s. i 30
år. Vi kallar oss 60+gruppen och
håller till i Torskors
Medborgarhus varje onsdag mel-
lan 16-18. Där hälsar våra kära
dansledare May, Malte, Sonja,
Rune och Ulla-Britt oss välkom-
na och så sätter aktiviteterna
igång. 
Härom onsdagen t ex hade vi
hattparad (se bild).  Självklart
dansar vi, fikar och inte minst
pratar gamla minnen. En och
annan rolig historia kan det
också bli. 

Vi är 25-30 personer, men vi
vill bli fler, så välkomna i vårt
glada gäng, alla ni som kanske
vill ta det lite lugnare men ändå
vill vara med i gemenskapen.

Text: Birgitta Larsson
Foto: Inge Isaksson

Tölöstäppen nej tack, men gärna en stilla vals

Anna Lisa och hennes nu bortgångne make
Lennart började dansa i unga år när de
studerade i Lund. När de sen kom till
Karlskrona blev det Hamboringen de sökte
sig till. Anna-Lisa och Lennart har dansat
både folkdans och i den folkliga gruppen.
När den var igång stod även vanlig kultis
på programmet. Numera tar Anna-Lisa
med ålderns rätt det lite lugnare (Anna-
Lisa har i år fyllt 90 år) men är gärna med i
en stilla vals eller i hattparadens lekar,
t ex "Vi har en gammal moster som

heter Ingeborg"…
Text: Birgitta Larsson
Foto: Inge Isaksson

“Dansen håller mig ung”
säger Anna-Lisa

60+ Gruppen

Glädjefyllda samdanser

Tre gånger varje säsong träffas
Hamboringens gillesdansare på
gemensamma danser. Det är söndags-
och tisdagsgrupperna från Nättraby
samt Jämjögruppen som träffas, dan-
sar och trivs. 
Hittills under hösten har Jämjögruppen
och Nättrabys tisdagsgrupp varit värdar.
Den 8 november är det söndagsgruppen i
Nättraby, som står på tur. Det är med
spänning vi ser fram mot det!

Dansledarna tar varje gång fram ett varie-
rande dansprogram och en annan ny dans
får vi också lära oss. Egentligen vet jag
inte hur vi klarar ut det hela, men det gör
vi. En förklaring är givetvis att våra
dansledare är rutinerade och kan konsten
att förklara med både ord och rörelse. En
annan är att även vi dansare har rutinen
och långt där inne i hjärnkontoret kan leta

fram något, som vi lärde för länge sedan.
Det blir inte så många felsteg, men desto
mera skratt.

En sak är säker. Det är väldigt kul! 

Text: Maud Lexhagen
Foto: Bengt Pettersson



Vi kollar in läget på NYBÖRJARKURSERNA...

Linedance

Foxtrot

Stuffa

Bugg

Ett 10-tal barn deltar i BUS-sektionen,
sång och danslekar för barn från fyra år.
Tyvärr har det varit problem med loka-
lerna, så att gruppen har fått flytta på sig.
Nu är man i Torskors och det fungerar
fint. Ledare är sedan många år Birgitta
Persson och Susanna Malm. 

-Nybörjarkursen i linedance består av
ett stort och glatt gäng som under hösten
har lärt sig flera danser i olika stilar. Det
är allt från Country till funk och så en
vals där emellan. Våra duktiga dansar

har lärt sig allt och det är här-
ligt att se dem framföra resul-
tatet, säger Marie Hallberg,
som är en av dansledarna.
Övriga dansledare är Bente
Eklund och Susanne
Henrysson.  Man dansar i
Annebo på onsdagar mellan
18.30–20.00 och fortsätter
nästa vår.

I Stuffakursen, som är ett
nytt grepp inom Hamboringen,

ingår bugg, foxtrot och kultis, som var-
vas i lagom blandning. 

-Vi har fått fin respons, säger Carina
Magnusson som tillsammans med Hans-
Christer Hansson leder kursen. Man hål-
ler till i Nättraby Folkets hus på månda-
gar mellan 18.30 och 20.30.  I den här
kursen har jämna par eftersträvats och
det har fungerat.  Ca 25 personer anmäl-
de sig.  Kursen fortsätter till våren. 

– Vi behöver framöver dock mark-
nadsföra kursen bättre för att få ännu
mer folk. För vi tror det finns intresse.

Nybörjarkursen i bugg har mellan 50-
och 60 deltagare. – Det är roligt, och fun-
gerar bra, säger dansledaren P-O Pal-
hagen, som tillsammans med Helene
Ahlin leder kursen. P O och Helene leder
även fortsättningskursen.  Bugg steg 3
leds nu av Patrik Andersson tillsammans
med Ann-Charlotte Heideman. 

– Totalt är vi nog  över 120 buggdan-
sare i föreningen, uppskattar P-O.

Foxtrotkursen har ca 45 anmälda.
Dansledare är Catrin och Peter Fridlund.
Man dansar i lokalen på Långö.

- Det brukar komma ca 35 varje gång.
Det är roligt att vi är så många eftersom
det inte gör något om man har förhinder
någon gång. Vi har stor spridning på
åldern den yngsta år född -95 och den
äldste -32, berättar de. 
– Vi lär ut foxtrot och började med
grundsteg och har hunnit med några
turer. Vi kör också mycket taktträning

Text: Maud Lexhagen
Foto: Inge Isaksson



Så har det hänt igen! Hamboringens
folkliga dansgrupp, som egentligen
inte finns längre, har uppvisningsdan-
sat! 
Flymens Hembygdsförening undrade om
vi inte kunde medverka vid en spelmans-
stämma den 22:e augusti i Flymen och
visst kunde vi det. Ett telefonsamtal
räckte för att gruppen skulle damma av
sina gamla kläder och återuppstå som
fågel Fenix. 

Man undrar ju varför det är så lätt att
samla den folkliga gruppen. En förkla-
ring är att vi har så roligt. En annan kan
vara att ett misstag i en annan dansgrupp
ofta får oönskade följder som åskådaren

noterar som något negativt, medan ett
misstag i den folkliga gruppen leder till
skämt och skratt och förstärker det folk-
liga intrycket något som jag tror männi-
skor har lätt att ta till sig. 

Rune var, som så många gånger tidiga-
re, den som höll i trådarna. Vid en spon-
tan samling vid parkeringsplatsen stop-
pade han fingrarna i västfickan och fick
upp en liten lapp med programmet. 
– Vi kör en schottis och en mazurka och
sedan tar vi en … Är det OK?
– Träning? 
– Nej det skall vara lite folkligt!
Och folkligt blev det. 
Spelmansstämma, en lada på landet och

ett strålande sensommarväder ger
den folkliga dansen den inramning som
den kräver för att komma till sin rätt.

Runes små anförande inför danserna
förvarnade publiken om vad som komma
skulle och sedan gjorde vi i bästa fall
som det var tänkt. Men variationerna var
många och därmed kan man väl säga att
publiken fick mycket för pengarna. 

Efter fullgjort arbete gick vi för att
kvittera ut gaget, kaffe med fralla. Till
detta kom så den sociala delen av upp-
visningen, att umgås i gruppen. Man kan
väl bara konstatera att vi träffas alldeles
för sällan
Text: Gunnar Hjortsberg, Foto: Bengt Pettersson

Folkliga gruppen återuppstod för en dag

Grillkväll och Inge Wijk på dansledarträffen

Grillad korv, hamburgare potatissal-
lad och annat gott samt underhållning
av trubaduren Inge Wijk var uppskat-
tade inslag i dansledarträffen den 25
augusti, som hölls på Långö.

Träffen var en uppstart inför höstens
kurser och flertalet av Hamboringens
närmare 30 dansledare fanns på plats.

Ann-Sofie Jonsson hälsade välkom-
men och våra nya dansledare presentera-
de sig. Göran Elgh informerade kort om
lokalfrågan. 

Efter kaffet och kakan kom kvällens
överraskning, Inge Wijk, som sjöng och
spelade för oss. Det var mycket uppskat-
tat och vi tackar för det!

Beredda inför höstens kurser skiljdes
dansledarna åt för denna gång.
Text: Ingegerd Andersson.  Foto: Inge Isaksson

Inge Wijk underhöll dansledarna Britt-Marie Samuelsson, Carina Magnusson, Patrik Andersson, Catrin & Peter
Fridlund, låter sig väl smaka.



I Karlskrona finns 130 nationali-
teter, smålänningar oräknade. Den
26 september fanns en hel del av
dem på Klaipedaplatsen och bjöd
på fest, och även en och annan
smålänning som jag t ex. Jag var
kallad dit i egenskap av dansare i
det ungdomliga Gillelaget i
Hamboringen.

Solen sken inte, men besökarna sken som
solen. Förklaringen var den ovanligt
uppsluppna stämning som rådde runtom
”fisken”. Man kan uttrycka det som att
alla trivdes som just "fisken" i vattnet.

Temat för festligheterna var, såvitt jag
kan förstå, att skapa insikt och intresse
för den rikedom som möte mellan män-
niskor med olika bakgrund resulterar i.

Runtom kunde man få smaka på mat
från Libanon, Bosnien, Somalia och
Afghanistan, lyssna på musik och sång,

bl.a från Estland samt se folkdans från
Bosnien och utställningar av smycken,
böcker och folkdräkter. Möjligen sakna-
de jag ”krösnamos”. Åtskilliga aktörer,
vars verksamhet går ut på att förena folk,
fanns på plats.
Så även FN och Hamboringen.

I programmet stod “Hamboringen el
Gille-laget. Hoppborg”. Det tycker jag såg
kul ut.
På tal om kul. En ”standup-artist”, från
Somalia tror jag han härstammade, var
bra rolig. Slog t o m klart Åsa-Nisse.

Klaipeda väcker minnen som får nack-
håren att resa sig, med tanke på min tid i
marinen. Fördomsfri och förveten som
man är såg jag tillfället att visa sovjeter,
eller vad de nu heter, hur dansen ska gå.
Och det gjorde den så att till och med
åskådarna svettades. 

Det var utomordentligt trevligt att få
vara med och dansa Lisbets och Bengts
temperamentsfyllda program. 

Applåder och konferencierens beröm
gav intryck att vi var världsartister. Nåja
- men vi håller banne mej på att träna för
det. Medan adrenalinet sjönk tillbaka gick
vi och fikade samt andades ut - och sen
var det slut.          

Text: Bengt-G Lex. Foto: Bengt Pettersson

Mångfald på Klaipedaplatsen

Blandat program i Trossödansen

Den 29 augusti ägde Trossödansen
rum, som vanligt på Ronnebygatan
intill Klaipedaplatsen. Från
Hamboringen medverkade gillesdansa-
re, buggare och linedansare. Tipsy
dansklubb visade bugg och Lindy hopp.

Uppvisningen varvades mellan de olika
dansgrupperna med ett program på ca 15
minuter per gång och som genomfördes

fyra gånger. Hela programmet tog två
timmar.

Både Hamboringen och Tipsy passade
också på att marknadsföra sin verksam-
het inför höstens kursttart.

Dagen avslutades med att de båda
dansklubbarna tillsammans genomförde
avslutningsdansen.

Text: Bengt Pettersson  Foto: Inge Isaksson

Hamboringens linedansare var en av grupperna på Trossödansen 

Och även buggen

Gillesdansarna på Mångfaldsfesten



Det är inte alla förunnat att köras med
traktorvagn till sin dansträning. Men det
fick gillesdanslaget uppleva den 24 aug-
usti, då man skulle repetera sitt danspro-
gram inför Trossödansen. 

Träningen hölls på Aspö och vid färjan
väntade Birger Sörensson med sin trak-
torvagn, som körde gänget till Aspö

Folkets Hus. Träningen avslutades med
korvgrillning som Stig och Inger Olsson
stod för. 

Gillelaget framför ett stort tack till
Aspögänget för en trevlig kväll på Aspö.

Text o foto: Bengt Pettersson

En vacker sensommareftermiddag/kväll,
den 19 september, samlades 40-talet
squaredansare på Lorentzberg för ett
gemensamt samkväm utanför dansens
virvlar. Det bjöds på grillkorv och

exotisk planka, och däremellan roade
man sig med tipspromenad, spel beståen-
de av varpa, boule samt ”plockepinn”. 

Text o foto: J-Å Hansson

Squaresektionens Höstfest 

En udda uppvisning för folkdansarna var
på Blekinge Tekniska Högskola, i sam-
band med en kickoff på Högskolan. -Vi
var fyra par, (man ville inte ha fler) som
dansade för ca 350 ungdomar mellan 18-
25 år och vi fick fin respons.  Det var en

verkligt rolig grej, berättar Rune Persson 
Folkdanslagets träningsdanser äger rum

på söndagskvällarna i en bra lokal tillhö-
rande Stadsförsamlingen. Vi är en liten
grupp, som gärna ser att man blir flera.
Kravet är att man kan grunddanserna.

Folkdansarna har några udda träffar.
Skördefesten i Jämjö är en träff, där
huvudattraktionen är köttsoppa och
gemenskap.

Text: Sten-Eric Lindström

Utvecklande
kurs för 
ledarna 

i linedance
Nu har Hamboringens samtliga sex
dansledare i linedance genomgått
en två dagars vidareutbildning. 
Kurserna arrangerades helgen 17-
18 oktober av Wild West Dancers i
Kallinge, och instruktörer var
Zuzana och Nicholas Cort från
Saloon Crew i Skåne. 

Lördagen ägnades åt teknik, där vi bl
a fick lära oss hur stegen skall tas i vals
och coacha. Det blev många glada
skratt under eftermiddagen, då vi kon-
staterade att kroppen inte alltid gör
som huvudet säger! 

Lördagen avslutades med ”öppen
dans”, och där deltog ett helt gäng av
våra egna linedansare. En mycket
trevlig kväll, med mycket dans.

På söndagen var det dags för
instruktörskurs. Teori varvades med
praktik, och varje dansledare fick lära
ut en sekvens om 16 steg. Denna
utlärning bedömdes av både
Zuzana/Nicholas och övriga kursdel-
tagare, och kommer att följas upp
med tips om vad vi bör bli bättre på.

En hel del allmänna råd om utlär-
ning och kommunikation med delta-
gare fick vi under dagen. 

I kursen ingick också en del musik-
analys, hur man väljer alternativ
musik osv.

Sammanfattningsvis var det en
mycket intressant och lärorik helg!

Text: Annette Hedlund

Med traktor till träningen

Folkdans för höskoleelever

Ulla-Britt Olsson och Kerstin Svensson ser fram mot något gott.

Överraskningarnas Birger Sörensson, Aspö, mötte gillesdansarna med traktor. 


